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UCHWAŁA NR XII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU 

 z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu w wyborach do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 
2011 rok  

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 roku – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112; 
Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 
147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w związku 
z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zarządze-
nia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 

978) Rada Miejska w Nowym Tomyċlu, na wniosek 
Burmistrza Nowego Tomyċla uchwala, co nastćpuje :  

 
§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzieĉ 
9 października 2011r. tworzy sić odrćbny obwód 
głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyċlu , 
w sposób okreċlony poniżej : 

- Numer obwodu 
głosowania 

- Granice obwodu głosowa-
nia 

- Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

- 17 - Odrćbny obwód głosowa-
nia obejmujący Szpital 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnek 
(Szpital) w Nowym Tomyċlu ul. Sienkiewicza 3, tel. 44 27 

356 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Nowego Tomyċla. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjćcia 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  
(-) mgr Tomasz Wlekły 
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UCHWAŁA NR VIII/99/2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW 

 z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Popówek 
(obręb Macew), w części dotyczącej obszaru obejmującego teren w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 

12 oraz drogi powiatowej nr 4327P. 

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717)1 
i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz. 1591)2 oraz w związku z Uchwałą nr 
                                                           
1Zmiany: Dz. U z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 
Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, Dz. 
U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz. U. 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75 poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr. 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043. 
2Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 

XXXIV/288/2010 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 
czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowoċci Popówek (obrćb 
Macew), w czćċci dotyczącej obszaru obejmujące-
go teren w obrćbie skrzyżowania drogi krajowej nr 
12 i drogi powiatowej nr 4327P, Rada Gminy Go-
łuchów uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla miejscowoċci Popówek 
(obrćb Macew), w czćċci dotyczącej obszaru 
                                                                                       
poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. 
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obejmującego teren w obrćbie skrzyżowania drogi 
krajowej nr 12 i drogi powiatowej nr 4327P składa-
jący sić z: 

1) czćċci tekstowej planu stanowiącej treċć 
Uchwały; 

2) czćċci graficznej, na którą składa sić rysu-
nek planu w skali 1:1000, bćdący integral-
nym załącznikiem nr 1 do Uchwały; 

3) rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzglćdnionych uwag do projektu pla-
nu, bćdący integralnym załącznikiem nr 
2 do Uchwały; 

4) rozstrzygnićcia o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, bćdące integralnym załączni-
kiem nr 3 do Uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreċlono na załączniku graficznym do Uchwały Nr 
XXXIV/288/2010 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 
czerwca 2010 r. 
 
§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest podniesienie warunków życia mieszkaĉców 
poprzez: 

1) ustalenie zasad udostćpniania i kształto-
wania terenów pod zabudowć produkcyj-
ną, składów, magazynów mających na celu 
umożliwienie przestrzennego rozwoju gmi-
ny Gołuchów, z uwzglćdnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz z uwzglćd-
nieniem elementów ċrodowiska kulturo-
wego i ċrodowiska naturalnego; 

2) wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej 
z istniejącego układu komunikacyjnego 
z wykluczeniem obsługi z drogi krajowej nr 
12; 

3) okreċlenie zasad kształtowania ładu prze-
strzennego poprzez ċwiadome kształtowa-
nie przestrzeni terenów przyległych do 
drogi krajowej nr 12 oraz nadanie nowych 
form przestrzennych przy minimalizacji sy-
tuacji kolizyjnych, wynikających z przezna-
czenia terenu. 

 
§ 3. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 

1) terenie - należy przez to rozumieć wydzie-
loną liniami rozgraniczającymi jednostkć 
ustaleĉ planu, oznaczoną symbolem lite-
rowym, dla której okreċlono ustalenia 
szczegółowe; 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to ro-
zumieć granicć pomićdzy terenami 
o różnym sposobie użytkowania, zagospo-
darowania lub różnym przeznaczeniu pod-
stawowym, w tym również pomićdzy tere-
nami dróg a terenami przeznaczonymi pod 
zabudowć; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy 
przez to rozumieć okreċlony w planie ro-

dzaj przeznaczenia, które przeważa lub bć-
dzie przeważać na danej działce budowla-
nej i obejmuje nie mniej niż 55% po-
wierzchni użytkowej budynków zlokalizo-
wanych na danej działce budowlanej; 

4) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniają-
cym - należy przez to rozumieć ciągi komu-
nikacyjne, dojċcia piesze, miejsca groma-
dzenia odpadów, place manewrowe, zie-
leĉ, elementy małej architektury w zakresie 
obiektów użytkowych związanych 
z przeznaczeniem terenu, oraz okreċlone 
rodzaje przeznaczenia i urządzenia terenu 
w zakresie ustalonym w dziale III - ustale-
nia szczegółowe planu; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć wyznaczone na działce 
linie, okreċlające najmniejszą dopuszczalną 
odległoċć zewnćtrznego lica budynku od 
linii rozgraniczającej ulicy, granicy działki 
lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem 
planu, z wykluczeniem loggii, balkonów, 
wykuszy wysunićtych poza obrys budynku 
oraz elementów wejċć do budynku (scho-
dów, podestów, pochylni dla niepełno-
sprawnych i zadaszeĉ) a także reklam 
o charakterze informacji komercyjnej (o 
działalnoċci obiektów i podmiotów zlokali-
zowanych na danej nieruchomoċci). Linia 
nieprzekraczalna zabudowy nie obowiązuje 
w przypadku lokalizacji portierni oraz urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej (stacji trans-
formatorowych, przepompowni ċcieków, 
parkingów i innych urządzeĉ związanych 
z obsługą infrastruktury technicznej); 

6) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć nieruchomoċć gruntową lub działkć 
gruntu, której wielkoċć, cechy geometrycz-
ne, dostćp do drogi publicznej oraz wypo-
sażenie w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniają wymogi realizacji obiek-
tów budowlanych wynikające z odrćbnych 
przepisów i aktów prawa miejscowego; 

7) powierzchni zabudowy - należy przez to ro-
zumieć powierzchnić terenu zajćtą przez 
wszystkie budynki w stanie wykoĉczonym 
położone w obrćbie działki budowlanej li-
czoną jako rzut pionowy zewnćtrznych 
krawćdzi budynków na powierzchnić tere-
nu bez schodów zewnćtrznych, ramp ze-
wnćtrznych, tarasów, daszków oraz po-
wierzchni zajmowanej przez szklarnie, alta-
ny, pergole; 

8) wskaźniku intensywnoċci zabudowy - nale-
ży przez to rozumieć stosunek powierzchni 
całkowitej zabudowy działki budowlanej do 
powierzchni tej działki; 

9) powierzchnia całkowita zabudowy - należy 
przez to rozumieć sumć powierzchni cał-
kowitych wszystkich kondygnacji naziem-
nych wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na działce budowlanej; 
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10) powierzchnia całkowita kondygnacji - nale-
ży przez to rozumieć powierzchnić kondy-
gnacji mierzoną na poziomie posadzki po 
obrysie zewnćtrznym budynku 
z uwzglćdnieniem tynków, okładzin 
i balustrad; 

11) maksymalnej wysokoċci zabudowy – nale-
ży przez to rozumieć najwićkszy nieprze-
kraczalny wymiar pionowy budynku mie-
rzony od poziomu terenu przy najniżej po-
łożonym wejċciu do budynku lub jego czć-
ċci, znajdującym sić na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku, do górnej po-
wierzchni najwyżej położonego stropu, 
łącznie z gruboċcią izolacji cieplnej 
i warstwy ją osłaniającej, bez uwzglćdnia-
nia maszynowni dźwigów i innych po-
mieszczeĉ technicznych, bądź do najwyżej 
położonego stropodachu lub konstrukcji 
przekrycia budynku znajdującego sić bez-
poċrednio nad pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi 

12) powierzchni biologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieć teren z nawierzchnią 
ziemną utwardzoną w sposób zapewniają-
cy naturalną wegetacjć, a także 50% po-
wierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10m² 
oraz wodć powierzchniową na tym terenie; 

13) reklamie - należy przez to rozumieć formy 
przestrzenne o charakterze reklamowym 
(np.: tablice, słupy, banery, szyldy, bilbor-
dy, ekrany multimedialne) niosące przekaz 
informacyjny mogący wywierać wpływ na 
ludzką percepcjć, trwale lub czasowo usy-
tuowane w miejscach widocznych 
z (perspektywy) terenów publicznych, jed-
noczeċnie nie stanowiące elementu lokal-
nego systemu informacji turystycznej, 
oznakowania nazw i numerów ulic, szyl-
dów zwyczajowo przyjćtych do oznakowa-
nia siedzib organizacji paĉstwowych lub 
samorządowych oraz nie wymagające ure-
gulowaĉ odrćbnymi przepisami; umiesz-
czanych w przestrzeni publicznej, służących 
do celów informacyjnych; 

14) uciążliwoċci – należy przez to rozumieć ta-
kie oddziaływanie na ċrodowisko, które 
w niekorzystny sposób wpływa na ċrodo-
wisko i jego podstawowe elementy tj. wo-
dć, powietrze, powierzchnić ziemi, glebć 
i zasoby wód powierzchniowych, szatć ro-
ċlinną, klimat akustyczny oraz powoduje 
emisjć lub stćżenia substancji i energii 
przekraczające poziomy uznane za dopusz-
czalne na podstawie przepisów odrćbnych; 

15) strefie bezpieczeĉstwa od gazociągu – to 
obszar wzdłuż trasy gazociągu, w którym 
operator sieci gazowej powinien kontrolo-
wać wszelakie działania, które mogłyby 
spowodować uszkodzenie gazociągu. 
W strefie tej nie należy, bez zgody operato-
ra gazociągu, wznosić budynków, urządzać 

stałych składów i magazynów, sadzić 
drzew oraz nie powinna być podejmowana 
żadna działalnoċć mogąca zagrozić trwało-
ċci gazociągu podczas jego eksploatacji. 

 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dla wszystkich terenów 

§ 4. 1. Dla całego obszaru objćtego Uchwałą plan 
ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie 
uzupełniające terenów okreċlone liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania; 

2) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu; 

3) zasady zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów szczegól-
nych; 

4) zasady ochrony ċrodowiska przyrodnicze-
go, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

5) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, wskaźniki inten-
sywnoċci zabudowy, powierzchnić biolo-
gicznie czynną oraz gabaryty obiektów 
i powierzchnić zabudowy; 

7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków; 

8) zasady i warunki podziału nieruchomoċci; 
9) zasady obsługi w zakresie komunikacji, 

rozbudowy systemu komunikacyjnego, 
wskaźniki w zakresie komunikacji dotyczą-
ce miejsc parkingowych dla poszczegól-
nych rodzajów przeznaczenia podstawo-
wego i uzupełniającego; 

10) zasady obsługi w zakresie wyposażenia 
w infrastrukturć techniczną oraz zasady 
adaptacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastrukturalnych; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć za wzrost wartoċci nieru-
chomoċci spowodowany uchwaleniem ni-
niejszego planu zagospodarowania prze-
strzennego. 

2. Ustalenia planu okreċlone są w treċci ni-
niejszej Uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Plan nie ustala: 
1) granic i sposobów zagospodarowania te-

renów górniczych, terenów narażonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi, terenów za-
grożonych osuwaniem sić mas ziemnych; 

2) zasad scalania nieruchomoċci; 
3) zasad ochrony zabytków współczesnych 

i wymagaĉ wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 248 – 23765 – Poz. 3944 
 

§ 5. 1. Nastćpujące oznaczenia, przedstawione 
graficzne na rysunku planu, są ustaleniami obo-
wiązującymi: 

1) granica obszaru objćtego ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania przestrzennego; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) konserwatorska strefa ochrony archeolo-

gicznej – osada pradziejowa łużycko – po-
morska; 

5) przeznaczenie terenów. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, nie wymienione w ust. 1, mają charakter 
informacyjny. 
 
§ 6. Plan wyodrćbnia tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania prze-
strzennego wyznaczone liniami rozgraniczającymi, 
oznaczone na rysunku planu symbolami, dla któ-
rych plan ustala nastćpujące podstawowe prze-
znaczenie terenu: 

1) teren zabudowy produkcyjnej, składów 
i magazynów, oznaczony na rysunku sym-
bolami 1Pu; 

2) teren rolniczy; oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1R; 

3) teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolami 1KDZ. 

 
§ 7. 1. Oznaczenia literowe przedstawione na ry-
sunku planu okreċlają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów. 

2. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreċlają kolejne numery poszcze-
gólnych terenów o danym przeznaczeniu podsta-
wowym. 
 
§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, 
niezbćdne do wykonania projektu budowlanego, 
należy okreċlać według ustaleĉ ogólnych okreċlo-
nych dla całego obszaru objćtego planem (rozdział 
2), oraz według ustaleĉ szczegółowych w zakresie 
obsługi komunikacyjnej (rozdział 3), w zakresie 
obsługi w infrastrukturć techniczną (rozdział 4) 
oraz w zakresie ich przeznaczenia, użytkowania, 
podziału i ochrony (rozdział 5). 

 

Rozdział III 
Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi 

komunikacyjnej 

§ 9. 1. Plan ustala nastćpujące zasady adaptacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych 
w obszarze obowiązywania ustaleĉ planu poprzez: 

1) ustalenie obsługi komunikacyjnej opartej 
na drodze krajowej Nr 12, znajdującej sić 
poza granicami opracowania niniejszego 
planu miejscowego oraz drodze powiato-
wej Nr 4327P oznaczonej na rysunku planu 

symbolami 1KDZ; dostćp do drogi krajowej 
Nr 12 ustala sić tylko poprzez skrzyżowanie 
w poziomie terenu z drogą powiatową Nr 
4327P (1KDZ); 

2) dla terenu drogi zbiorczej, ogólnodostćp-
nej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lami 1KDZ plan przyjmuje klasć drogi „Z” – 
zbiorczą o szerokoċci w liniach rozgranicza-
jących 20m; 1/2 – jednojezdniową, dwupa-
sową; w granicach objćtych ustaleniami 
planu wyznacza sić pas o szerokoċci 
w zakresie od 2,0 m do 2,5 m (zgodnie 
z rysunkiem planu) na docelowe poszerze-
nie pasa drogowego do parametrów 
w liniach rozgraniczających drogć zbiorczą; 
plan wyznacza tylko północną linić rozgra-
niczającą drogi zbiorczej; 

2. Plan ustala obsługć komunikacyjną z drogi 
zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KDZ - droga powiatowa nr 4327P; 

3. Plan dopuszcza dodatkowe pasy ruchu, 
w ramach realizacji skrćtów, poszerzeĉ ulicy lub 
zjazdów na nieruchomoċci. 

4. Plan dopuszcza obsługć działek budowla-
nych na terenie oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Pu z dróg wewnćtrznych nie ozna-
czonych w planie, wytyczonych przy dokonywaniu 
podziału wtórnego z obowiązkiem ustalenia mini-
malnej szerokoċci w liniach rozgraniczających tych 
dróg nie mniejszej niż 8m. Przy dokonywaniu po-
działu wtórnego w celu wyznaczenia dróg we-
wnćtrznych nie obowiązują minimalne wielkoċci 
działki budowlanej oraz ustalenia okreċlające pro-
stopadłoċć i równoległoċć nowych granic podziału 
działki, przyjćte w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów w zakresie podziału nieruchomoċci. 

5. Na terenach w obrćbie linii rozgraniczają-
cych drogi 1KDZ, plan zakazuje lokalizacji nowych 
budynków i urządzeĉ niezwiązanych z gospodarką 
drogową lub potrzebami ruchu drogowego; plan 
dopuszcza lokalizacjć zieleni, rowów odwadniają-
cych, elementów małej architektury, pojemników 
na odpady, urządzeĉ komunikacyjnych związanych 
z obsługą ruchu, a w szczególnoċci: przystanków 
komunikacji zbiorowej, parkingów, ċcieżek rowe-
rowych, urządzeĉ związanych z utrzymaniem 
i eksploatacją tras oraz urządzeĉ infrastruktury 
technicznej pod warunkiem nienaruszania wyma-
gaĉ okreċlonych w przepisach odrćbnych dotyczą-
cych dróg publicznych. 

6. W zakresie wyposażenia dróg 
w infrastrukturć techniczną plan ustala: 

1) zachowanie w liniach rozgraniczających 
ulicy 1KDZ istniejących urządzeĉ nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenu, 
z możliwoċcią ich rozbudowy i przebudowy 
ze wzglćdu na stan techniczny lub na koli-
zjć z uzbrojeniem liniowym istniejącym 
oraz projektowanym; 

2) obowiązek lokalizacji projektowanych 
urządzeĉ liniowych nadziemnych i pod-
ziemnych uzbrojenia terenów, z wyjątkiem 
przyłączy dla budynków i posesji, w liniach 
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rozgraniczających drogć 1KDZ, przy za-
chowaniu wzajemnych, normatywnych od-
ległoċci wynikających z przepisów odrćb-
nych; 

3) obowiązek realizacji systemu uzbrojenia na 
warunkach okreċlonych poprzez właċciwe-
go zarządcć dla danej sieci (systemu). 

7. W zakresie wyposażenia terenów budow-
lanych w miejsca postojowe dla samochodów: 

1) co najmniej 30 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych na 100 zatrud-
nionych na jednej zmianie roboczej; 

2) co najmniej 5 miejsc parkingowych dla 
samochodów cićżarowych; 

8. Plan ustala obowiązek zagospodarowania 
i urządzenia powierzchni terenu przestrzeni ogól-
nodostćpnych w sposób umożliwiający bezkolizyj-
ne poruszanie sić po nich osobom niepełno-
sprawnym. 

Rozdział IV 
Ustalenia szczegółowe w zakresie obsługi 

w infrastrukturę techniczną 

§ 10. 1. Plan ustala zaopatrzenie terenów w media 
techniczne poprzez istniejący, rozbudowywany 
i projektowany system uzbrojenia, na warunkach 
okreċlonych poprzez właċciwego dla danej sieci 
(systemu) zarządcć. 

2. Plan ustala obowiązek lokalizacji projekto-
wanych urządzeĉ liniowych nadziemnych 
i podziemnych uzbrojenia terenów, z wyjątkiem 
przyłączy dla budynków i posesji, w liniach roz-
graniczających ulic oraz w miarć możliwoċci 
w liniach rozgraniczających dróg wewnćtrznych, 
przy zachowaniu wzajemnych, normatywnych 
odległoċci wynikających z przepisów odrćbnych. 

3. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje transfor-
matorowe, podziemne przepompownie ċcieków 
i inne na podstawie opracowaĉ technicznych, na 
całym obszarze objćtym planem. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala obowiązek uzgodnie-
nia koniecznoċci przeprowadzenia nadzoru arche-
ologicznego na etapie pozwolenia na budowć lub 
zgłoszenia, wszystkich prac ziemnych związanych 
z infrastrukturalnymi inwestycjami liniowymi dłuż-
szymi niż 50 m i szerszymi niż 50 cm, z właċciwym 
Konserwatorem Zabytków. 
 
§ 11. W zakresie zaopatrzenia w wodć plan ustala: 

1) obowiązek zaopatrzenia terenu w wodć 
z sieci wodociągowej, w oparciu o projek-
towaną sieć wodociągową rozbudowywa-
nej stosownie do potrzeb lokalnych, 
w uzgodnieniu i na warunkach okreċlonych 
przez gestora sieci; 

2) przy rozbudowie i budowie wodociągów 
należy uwzglćdniać wymogi dotyczące 
p.poż. zaopatrzenia wodnego, 
w szczególnoċci lokalizacjć hydrantów 
p.poż. oraz przygotowanie awaryjnych ujćć 

wody do wykorzystania w sytuacjach 
szczególnych; 

3) zaopatrzenie w wodć na cele p.poż. lub 
produkcyjne w iloċciach przekraczających 
wydajnoċć komunalnej sieci wodociągo-
wej, należy zapewnić poprzez budowć 
zbiorników retencyjnych, zbiorników prze-
ciwpożarowych lub indywidualnych ujćć 
wody. 

 
§ 12. 1. W zakresie odprowadzenie ċcieków plan 
ustala: 

1) obowiązek odprowadzania ċcieków byto-
wych, komunalnych i przemysłowych 
w systemie kanalizacji zbiorczej, poprzez 
projektowaną sieć kanalizacyjną; 

2) obowiązek podłączenia wszystkich działek 
budowlanych do sieci kanalizacyjnej, po jej 
zrealizowaniu; 

3) do czasu wyposażenia terenu w sieć kana-
lizacji sanitarnej dopuszcza sić odprowa-
dzanie ċcieków do atestowanych, szczel-
nych zbiorników bezodpływowych 
z obowiązkiem okresowego wywozu zgro-
madzonych nieczystoċci do punktu zlew-
nego; 

4) możliwoċć lokalizacji przepompowni ċcie-
ków na terenach przeznaczonych pod za-
budowć przy linii rozgraniczającej ulicy 
pomićdzy linią rozgraniczającą a linią za-
budowy; 

5) w przypadku wytwarzania ċcieków prze-
mysłowych (technologicznych), nakazuje 
sić podczyszczać te ċcieki zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrćbnymi, 
okreċlającymi warunki wprowadzania ċcie-
ków do urządzeĉ kanalizacyjnych 
i precyzującymi sposoby realizacji obo-
wiązków dostawców ċcieków przemysło-
wych. 

2. Plan ustala zakaz wprowadzania oczysz-
czonych i nieoczyszczonych ċcieków bytowych, 
komunalnych i przemysłowych do rowów przy-
drożnych, do gruntu oraz utrzymywania otwartych 
kanałów ċciekowych. 
 
§ 13. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych plan ustala: 

1) obowiązek odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych z terenów dróg, tere-
nów produkcyjnych, składów i magazynów 
do projektowanej lokalnej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

2) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych powierzchniowo przez infiltracjć 
powierzchniową i podziemną do gruntu 
w granicy własnych działek i do istnieją-
cych rowów odwadniających, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, a nastćpnie 
systemem rowów odwadniających do wód 
płynących; 
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3) obowiązek, z utwardzonych terenów dróg, 
odprowadzania podczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych przez urządzenia 
ċciekowe (płaskie, korytkowe lub kryte) 
i studzienki do kanalizacji deszczowej, a do 
czasu jej wybudowania przykanalikiem lub 
ċciekiem podchodnikowym do rowu przy-
drożnego; 

4) kształtowanie powierzchni działek budow-
lanych w sposób zabezpieczający sąsiednie 
tereny i ulice przed spływem powierzch-
niowym wód opadowych i roztopowych na 
teren poza granicami własnoċci, 

5) obowiązek instalowania separatorów sub-
stancji ropopochodnych na odpływach 
wód opadowych i roztopowych ze szczelnie 
utwardzonych placów postojowych 
i manewrowych, parkingów. 

 
§ 14. W zakresie elektroenergetyki plan ustala: 

1) jako podstawowe źródła energii elektrycz-
nej: 

a) istniejąca sieć ċredniego napićcia SN15kV 
i niskiego napićcia 0,4kV; 

2) dla istniejącej sieci elektroenergetycznej 
SN 15kV plan wyznacza wydzielone pasy 
ochronne o szerokoċci 6,0 m od osi linii; 

3) zasilanie w energić elektryczną odbiorców 
w zabudowie produkcyjnej, składów 
i magazynów z sieci ċredniego i niskiego 
napićcia; bezpoċrednia dostawa energii 
elektrycznej do poszczególnych odbiorców 
poprzez przyłącza elektroenergetyczne ni-
skiego napićcia; 

4) budowć sieci urządzeĉ elektroenergetycz-
nych prowadzoną w oparciu o warunki 
przyłączeniowe i umowy przyłączeniowe 
zawierane przez właċciwego zarządcć sieci 
z podmiotami ubiegającymi sić 
o przyłączenie do sieci; iloċć i lokalizacja 
stacji trafo SN/nn bćdzie wynikać ze zgło-
szenia zaopatrzenia na moc 
w realizowanych inwestycjach; 

5) lokalizowanie nowych stacji transformato-
rowych SN/nn poza liniami rozgraniczają-
cymi ulic; 

6) wszystkie istniejące w granicach opraco-
wania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego urządzenia elektro-
energetyczne należy wkomponować 
w projektowane zagospodarowanie; 

7) dopuszcza sić przebudowć sieci elektro-
energetycznych, która koliduje 
z planowanym zagospodarowaniem tere-
nów; przebudowa sieci na warunkach 
okreċlonych przez właċciwego zarządcć 
sieci. 

 
§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 

1) zaopatrzenie w gaz do celów gospodar-
czych i grzewczych z istniejącej sieci gazo-
wej ċredniego i wysokiego ciċnienia; 

2) rozbudowć sieci gazowej na warunkach 
okreċlonych przez właċciwy Zakład Ga-
zowniczy; 

3) zasady budowy gazociągów w drogach 
muszą być zgodne z aktualnym Rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe; 

4) na terenach zabudowy produkcyjnej, skła-
dów i magazynów lokalizacja szafek 
w miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci; 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 
1) zaopatrzenie w energić cieplną z: 
a) lokalnych kotłowni wolnostojących lub 

wbudowanych w obiekty produkcyjne, 
składów i magazynów; 

2) obowiązek stosowania paliw ekologicz-
nych, zapewniających wysoki stopieĉ czy-
stoċci emisji spalin, tj. gaz, energia elek-
tryczna, olej opałowy niskosiarkowy, wć-
giel niskosiarkowy; 

3) możliwoċć zaopatrzenia w ciepło energią 
pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych tj. 
energia słoĉca, biomasy i inne. 

 
§ 17. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 

1) bezpoċrednią obsługć abonentów telefo-
nicznych za poċrednictwem indywidual-
nych przyłączy na warunkach okreċlonych 
przez dowolnego operatora telekomunika-
cyjnego; 

2) obowiązek zapewnienia łącznoċci alarmo-
wej dla ochrony mieszkaĉców 
w sytuacjach szczególnych. 

 
§ 18. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala: 

1) obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów 
na działkach budowlanych zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

2) odbiór i usuwanie zgodnie z systemem 
oczyszczania przyjćtym w gospodarce ko-
munalnej gminy. 

 

Rozdział V 
Ustalenia szczegółowe dla terenów w zakresie ich 

przeznaczenia, użytkowania, podziału i ochrony 

§ 19. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lami 1Pu. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu plan usta-
la: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy produkcyjnej, składy, magazyny; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające 
– obiekty usługowe, zabudowa o funkcji 
administracyjno – biurowej , wolnostojące 
budynki towarzyszące dla zapewnienia 
ochrony obiektów o przeznaczeniu pod-
stawowym, miejsc składowania odpadów 
nietoksycznych i złomu metali, drogi we-
wnćtrzne, parkingi, stacje transformatoro-
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we, przepompownie ċcieków, inne obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) plan dopuszcza czasowe zachowanie istnie-
jącej zagrody do czasu przekształcenia 
działki budowlanej na funkcje docelowe; 
plan ustala zakaz działaĉ utrwalających za-
budowć zagrodową takich jak rozbudowa 
lub przebudowa budynków; 

2. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu plan ustala: 

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży wićkszej niż 
2000m²; 

2) wyklucza sić możliwoċć obsługi komunika-
cyjnej poprzez bezpoċrednie zjazdy z drogi 
krajowej nr 12; 

3) ze wzglćdu na lokalizacjć w granicach pla-
nu linii radiolinii wraz ze strefami ochron-
nymi, plan ustala obowiązek uzgodnienia 
z właċciwym zarządcą, lokalizacji zabudo-
wy wyższej niż 12,0 m; 

4) planowane inwestycje o wysokoċci równej 
lub wyższej niż 50,0 m należy, przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowć, zgłaszać 
do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił 
Zbrojnych RP; 

5) w zakresie zagospodarowania w pasie 
ochronnym od istniejącej sieci elektro-
energetycznej SN 15kV: 

a) zakaz lokalizacji budynków, budowli w tym 
masztów; 

b) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej; 
c) powyższe ustalenia przestają obowiązywać 

po likwidacji lub skablowaniu linii; 
6) dla wyznaczonego w planie podstawowego 

i dopuszczalnego przeznaczenia budynków 
minimalna odległoċć podstawowa projek-
towanych (naziemnych) obiektów budow-
lanych od istniejącego gazociągu wysokie-
go ciċnienia DN 200 wynosi 25,0 m na 
stronć od zewnćtrznej ċciany gazociągu – 
całkowita strefa bezpieczeĉstwa wynosi 50 
m powićkszona o przekrój gazociągu; 

7) w przypadku lokalizacji na terenie naziem-
nych składów materiałów i płynów łatwo 
zapalnych i stacji benzynowej minimalną 
odległoċć podstawową tych obiektów od 
istniejącego gazociągu wysokiego ciċnienia 
DN 200(okreċloną w pkt. 6) należy zwićk-
szyć do 35,0 m; 

8) za zgodą właċciwego zarządcy sieci, do-
puszcza sić zmniejszenie minimalnej odle-
głoċci podstawowej obiektów budowla-
nych i innych elementów zagospodarowa-
nia terenu od gazociągu wysokiego ciċnie-
nia DN 200, po wykonaniu odpowiednich 
badaĉ technicznych okreċlających stan sie-
ci oraz okreċleniu przez operatora gazocią-
gu warunków technicznych; 

9) szczegółowe zagospodarowanie terenu 
w strefie bezpieczeĉstwa gazociągu wyso-

kiego ciċnienia DN 200 należy każdorazowo 
uzgodnić z właċciwym zarządcą sieci ga-
zowej; 

10) plan wyznacza strefć bezpieczeĉstwa od 
rurociągu paliwowego dalekosićżnego - 
30,0 m, po 15,0m na stronć od osi rurocią-
gu; 

11) zagospodarowanie w strefie bezpieczeĉ-
stwa od rurociągu dalekosićżnego zgodnie 
z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bazy 
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesy-
łowe dalekosićżne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie: strefa bezpieczeĉstwa może 
być użytkowana według pierwotnego prze-
znaczenia, lecz wewnątrz tej strefy nie do-
puszcza sić wznoszenia budowli oraz skła-
dowania materiałów palnych. 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów, ze wzglćdu na wystćpowanie na tych 
terenach istniejących urządzeĉ melioracyjnych 
figurujących w ewidencji Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeĉ Wodnych plan ustala: 

1) na terenie wystćpują urządzenia meliora-
cyjne: 

a) obowiązek rozwiązania ewentualnych koli-
zji z istniejącym drenażem, zapewniając je-
go dalsze prawidłowe funkcjonowanie 
w obszarach przyległych; 

b) na terenach, na których wystćpują urzą-
dzenia melioracyjne obowiązek uzgodnie-
nia projektu planowanych inwestycji ziem-
nych i kubaturowych, na etapie pozwolenia 
na budowć z właċciwym zarządcą rowów, 
melioracji i urządzeĉ wodnych; 

c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właċciwego zarządcy rowów, melioracji 
i urządzeĉ wodnych o wykreċlenie 
z ewidencji urządzeĉ melioracji szczegóło-
wych powierzchni zajćtych na cele poza-
rolnicze; 

d) obowiązek utrzymania urządzeĉ meliora-
cyjnych przez właċcicieli działek budowla-
nych na których zlokalizowane są urządze-
nia melioracyjne, naprawć i konserwacjć 
urządzeĉ melioracyjnych w granicach 
działki budowlanej w tym na konserwacjć 
rowu melioracyjnego, w terminach i z czć-
stotliwoċcią zapewniającą jego dobry stan 
techniczny (nie rzadziej niż raz w roku ka-
lendarzowym); 

2) obowiązek zapewnienia dostćpu do istnie-
jących rowów melioracyjnych R-B11 i R-
B12 właċciwemu zarządcy rowów, meliora-
cji i urządzeĉ wodnych w celu konserwacji 
rowu, zapewnienia bezpieczeĉstwa jego 
użytkowania i ochrony przed jego ewentu-
alnym, uciążliwym oddziaływaniem. 
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4. W zakresie ochrony ċrodowiska przyrodni-
czego, przyrody i krajobrazu kulturowego plan 
ustala: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko, okreċlonych w aktualnym rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z wyłączeniem in-
westycji celu publicznego z zakresu infra-
struktury technicznej oraz z wyłączeniem 
przedsićwzićć: 

a) instalacji do prażenia lub spiekania rud me-
tali w tym rudy siarczkowej, 
w wyłączeniem rud żelaza; 

b) instalacji do prażenia i spiekania rudy żela-
za o przerobie rudy żelaza nie mniejszym 
niż 500 000 ton na rok; 

c) instalacji do obróbki metali żelaznych: 
- kuźnie z młotami o energii wićkszej niż 

50kJ na młot, o łącznej mocy cieplnej wićk-
szej niż 20MW; 

- walcownie o zdolnoċci produkcyjnej stali 
surowej wićkszej niż 20 ton na godzinć; 

- do nakładania powłok metalicznych 
z wsadem stali wićkszym niż 2 tony na go-
dzinć; 

d) instalacji do wtórnego wytopu metali nie-
żelaznych lub ich stopów, w tym oczysz-
czania, odlewania lub przetwarzania metali 
z odzysku, o zdolnoċci produkcyjnej wyto-
pu wićkszej niż 4 tony na dobć 
w przypadku ołowiu lub kadmu oraz wićk-
szej niż 20 ton na dobć w przypadku pozo-
stałych metali z wyłączeniem metali szla-
chetnych. 

2) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych 
i oczyszczonych ċcieków bytowych, komu-
nalnych oraz przemysłowych do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
zbiorników na ċcieki; 

3) zakaz prowadzenia działalnoċci usługowej 
i wytwórczej o uciążliwoċci wykraczającej 
poza granice działki budowlanej; 

4) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeĉ 
oraz prowadzenia działalnoċci produkcyjnej 
i usługowej mogącej powodować przekro-
czenie dopuszczalnych wielkoċci standar-
dów jakoċci ċrodowiska okreċlonych 
w aktualnym prawodawstwie z zakresu 
ochrony ċrodowiska. 

5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala konserwatorską strefć 
ochrony archeologicznej, obejmującą obszar ist-
niejących i potencjalnych stanowisk archeologicz-
nych, w której ustala sić: 

1) obowiązek przeprowadzenia nadzorów ar-
cheologicznych nad wszystkimi inwesty-
cjami związanymi z robotami ziemnymi; 

2) obowiązek uzyskania zgody na prowadze-
nie nadzorów archeologicznych od właċci-
wego konserwatora zabytków, nie później 
niż na 14 dni przed rozpoczćciem budowy 
inwestycji; 

3) obowiązek wykonania badaĉ archeologicz-
nych w sytuacji ujawnienia nowego sta-
nowiska archeologicznego; w takiej sytu-
acji wszelkie prace budowlane należy prze-
rwać a teren udostćpnić do badaĉ arche-
ologicznych; 

4) wszystkie nowoodkryte stanowiska arche-
ologiczne należy zabezpieczyć 
i powiadomić właċciwego konserwatora 
zabytków o ich istnieniu; 

5) możliwoċć powićkszenia strefy ochrony ar-
cheologicznej po odkryciu nowych stano-
wisk archeologicznych i wciągnićciu ich do 
ewidencji zabytków archeologicznych. 

6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego plan ustala: 

1) lokalizacjć zabudowy zgodnie 
z wyznaczonymi na rysunku planu nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy 
z uwzglćdnieniem 25,0 m (a przypadku sta-
cji benzynowej – 35,0 m) strefy bezpieczeĉ-
stwa od gazociągu DN 200, z możliwoċcią 
odstćpstwa po spełnieniu warunków okre-
ċlonego w §19 ust. 2 pkt 8; ograniczenie 
strefy poprzez spełnieniu warunków okre-
ċlonego w §19 ust. 2 pkt 8 umożliwi reali-
zacjć zabudowy zgodnie z wyznaczoną od 
strony drogi krajowej nr 12 nieprzekraczal-
ną linią zabudowy oraz umożliwi lokalizacjć 
innych elementów zagospodarowania te-
renu – parkingów, dróg wewnćtrznych 
i innych; 

2) lokalizacjć budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi: 

a) w odległoċci nie mniejszej niż 50,0 m od 
zewnćtrznej krawćdzi jezdni drogi krajowej 
nr 12, tak aby znalazły sić poza zasićgiem 
uciążliwoċci drogi takich jak: hałas, drga-
nia, wibracja, zanieczyszczenie powietrza, 
okreċlonym w przepisach o ochronie ċro-
dowiska; 

3) zakaz stosowania betonowych prefabryka-
tów w ogrodzeniach; 

4) zakazuje sić grodzenia działek budowla-
nych murem pełnym lub innym rodzajem 
ogrodzenia nieprzejrzystego; dopuszcza sić 
stosowanie nieprzejrzystego żywopłotu; 

5) możliwoċć grodzenia nieruchomoċci ogro-
dzeniem z ażurowym wypełnieniem przćseł 
o maksymalnej wysokoċci do 1,8 m; 

6) realizacjć pasa zieleni wysokiej 
o szerokoċci minimum 5 m w postaci pa-
sów nasadzeĉ roċlinnych (wysokiej 
i ċredniowysokiej, z 50% udziałem zieleni 
zimozielonej) pełniących funkcjć izolacji 
optycznej wzdłuż drogi powiatowej nr 
4327P i północnej granicy obszaru objćte-
go ustaleniami planu. 

7) możliwoċć lokalizacji reklam 
z nastćpującymi ograniczeniami: 
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a) zakaz umieszczania reklam na ogrodze-
niach z wyłączeniem informacji dopuszczo-
nych przez system informacji w gminie; 

b) zakaz malowania napisów reklamowych 
i informacyjnych bezpoċrednio na ogro-
dzeniach; 

c) zakaz lokalizacji reklam stanowiących in-
formacjć komercyjną o działalnoċci nie 
związanej z miejscem lokalizacji reklamy; 

d) zakaz lokalizacji reklam multimedialnych. 
7. W zakresie podziału nieruchomoċci: 

1) plan dopuszcza dokonywanie podziału 
działki, którego celem jest powićkszenie 
sąsiedniej nieruchomoċci lub regulacja ist-
niejących granic działek; warunkiem wyko-
nania takiego podziału jest zachowanie pa-
rametrów działki dzielonej, umożliwiają-
cych lokalizacjć zabudowy i rozmieszczenie 
niezbćdnych elementów zagospodarowa-
nia zgodnie z przeznaczeniem i zasadami 
zagospodarowania okreċlonymi w planie; 

2) plan dopuszcza możliwoċć podziału istnie-
jących działek przy spełnieniu nastćpują-
cych warunków: 

a) nowe granice podziału na działki budowla-
ne muszą być równoległe lub prostopadłe 
do linii rozgraniczającej jednej z dróg ogól-
nodostćpnych z których działka ma obsłu-
gć komunikacyjną; 

b) wielkoċć nowo wydzielonej działki budow-
lanej, nie może być mniejsza niż 5 000 m2; 

c) szerokoċć granicy działki od strony drogi 
publicznej dla nowo wydzielanej działki 
budowlanej nie może być mniejszy niż 50,0 
m; 

3) przy podziale nieruchomoċci należy 
uwzglćdnić zachowanie minimalnej odle-
głoċci podstawowej od gazociągu wyso-
kiego ciċnienia DN 200 (tj. po 25,0 m po 
obu stronach osi gazociągu); 

8. W zakresie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu plan ustala: 

1) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
a) wysokoċć zabudowy o przeznaczeniu pod-

stawowym nie wićcej niż trzy kondygnacje 
nadziemne; rzćdna parteru nie wićcej niż 
65 cm, wysokoċć budynku do kalenicy nie 
wićcej niż 12,0 m, 

b) wysokoċć obiektów wieżowych i czćċci bu-
dynków produkcyjnych, które muszą być 
wyższe ze wzglćdu na technologić produk-
cji – mierzona od poziomu gruntu do gór-
nej płaszczyzny konstrukcji lub przekrycia 
tej konstrukcji nie wićcej niż 25,0 m; 

c) możliwoċć lokalizacji masztów do wysoko-
ċci nie wićcej niż 50,0 m, nie dotyczy inwe-
stycji celu publicznego; 

d) lokalizacja pomieszczeĉ gospodarczych 
i garaży jako wbudowane w bryłć budynku 
produkcyjnego z wyjątkiem budynków 
i obiektów wynikających z technologii 

funkcjonowania budynku o funkcji podsta-
wowej (rampy gospodarcze, portiernia); 

e) zakaz stosowania jaskrawych kolorów 
w elewacjach budynków, z wyjątkiem kolo-
rów zgodnych z znakiem firmowym inwe-
stora; 

f) zakaz stosowania okładzin z tworzyw 
sztucznych (typu siding); 

2) dachy budynków o spadku połaci dacho-
wych do 450; możliwoċć realizacji dachów 
powłokowych wynikających z konstrukcji 
pokrycia dachowego; 

3) powierzchnia zabudowy nie wićcej niż 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

4) powierzchnia biologicznie czynna co naj-
mniej 20% powierzchni działki budowlanej; 

5) wskaźnik intensywnoċci zabudowy: 
a) nie mniej niż 0,2 
b) nie wićcej niż 1,0. 

 
§ 20. Teren oznaczony na rysunku planu symbo-
lami 1R. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu plan usta-
la: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren rolni-
czy; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające 
–drogi gruntowe, stacje transformatorowe 
i inne obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

2. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu plan ustala: 

1) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbć terenu, z wyjąt-
kiem prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym albo budową, od-
budową, utrzymaniem, remontem lub na-
prawą urządzeĉ wodnych i innych elemen-
tów infrastruktury technicznej; 

2) zakaz lokalizacji budynków i budowli z wy-
jątkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej; 

3) planowane inwestycje o wysokoċci równej 
lub wyższej niż 50,0 m należy, przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowć, zgłaszać 
do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił 
Zbrojnych RP; 

4) ze wzglćdu na lokalizacjć w granicach pla-
nu linii radiolinii wraz ze strefami ochron-
nymi, plan ustala obowiązek uzgodnienia 
z właċciwym zarządcą, lokalizacji obiektów 
budowlanych wyższych niż 12,0 m; 

5) plan wyznacza strefć bezpieczeĉstwa od 
rurociągu paliwowego dalekosićżnego - 
30,0 m, po 15,0m na stronć od osi rurocią-
gu; 

6) zagospodarowanie w strefie bezpieczeĉ-
stwa od rurociągu dalekosićżnego zgodnie 
z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bazy 
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i stacje paliw płynnych, rurociągi przesy-
łowe dalekosićżne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie: strefa bezpieczeĉstwa może 
być użytkowana według pierwotnego prze-
znaczenia, lecz wewnątrz tej strefy nie do-
puszcza sić wznoszenia budowli oraz skła-
dowania materiałów palnych; 

3. W zakresie zagospodarowania obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrćbnych 
przepisów, ze wzglćdu na wystćpowanie na tych 
terenach istniejących urządzeĉ melioracyjnych 
figurujących w ewidencji Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeĉ Wodnych plan ustala: 

1) na terenie wystćpują urządzenia meliora-
cyjne: 

a) obowiązek rozwiązania ewentualnych koli-
zji z istniejącym drenażem, zapewniając je-
go dalsze prawidłowe funkcjonowanie 
w obszarach przyległych; 

b) na terenach, na których wystćpują urzą-
dzenia melioracyjne obowiązek uzgodnie-
nia projektu planowanych obiektów bu-
dowlanych z zakresu infrastruktury, na eta-
pie pozwolenia na budowć z właċciwym 
zarządcą rowów, melioracji i urządzeĉ 
wodnych; 

c) po zmianie sposobu użytkowania gruntów 
rolnych zmeliorowanych - wystąpienie do 
właċciwego zarządcy rowów, melioracji 
i urządzeĉ wodnych o wykreċlenie 
z ewidencji urządzeĉ melioracji szczegóło-
wych powierzchni zajćtych na cele poza-
rolnicze; 

d) obowiązek utrzymania urządzeĉ meliora-
cyjnych przez właċcicieli działek budowla-
nych na których zlokalizowane są urządze-
nia melioracyjne, naprawć i konserwacjć 
urządzeĉ melioracyjnych w granicach 
działki budowlanej w tym na konserwacjć 
rowu melioracyjnego, w terminach i z czć-
stotliwoċcią zapewniającą jego dobry stan 
techniczny (nie rzadziej niż raz w roku ka-
lendarzowym); 

2) obowiązek zapewnienia dostćpu do istnie-
jących rowów melioracyjnych R-B11 i R-
B12 właċciwemu zarządcy rowów, meliora-
cji i urządzeĉ wodnych w celu konserwacji 
rowu, zapewnienia bezpieczeĉstwa jego 
użytkowania i ochrony przed jego ewentu-
alnym, uciążliwym oddziaływaniem. 

4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków plan ustala konserwatorską strefć 
ochrony archeologicznej, obejmującą obszar ist-
niejących i potencjalnych stanowisk archeologicz-
nych, w której ustala sić: 

1) obowiązek przeprowadzenia nadzorów ar-
cheologicznych nad wszystkimi inwesty-
cjami związanymi z robotami ziemnymi; 

2) obowiązek uzyskania zgody na prowadze-
nie nadzorów archeologicznych od właċci-
wego konserwatora zabytków, nie później 
niż na 14 dni przed rozpoczćciem budowy 
inwestycji; 

3) obowiązek wykonania badaĉ archeologicz-
nych w sytuacji ujawnienia nowego sta-
nowiska archeologicznego; w takiej sytu-
acji wszelkie prace budowlane należy prze-
rwać a teren udostćpnić do badaĉ arche-
ologicznych; 

4) wszystkie nowoodkryte stanowiska arche-
ologiczne należy zabezpieczyć 
i powiadomić właċciwego konserwatora 
zabytków o ich istnieniu; 

5) możliwoċć powićkszenia strefy ochrony ar-
cheologicznej po odkryciu nowych stano-
wisk archeologicznych i wciągnićciu ich do 
ewidencji zabytków archeologicznych. 

 

Rozdział VI 
Ustalenia wysokości stawki procentowej od 

wzrostu wartości nieruchomości 

§ 21. 1. Wartoċć stawki procentowej, powstałej na 
skutek uchwalenia niniejszego planu służącej nali-
czaniu opłaty związanej ze wzrostem wartoċci 
nieruchomoċci plan ustala w wysokoċci 30%; 

 

Rozdział VII 
Ustalenia końcowe 

§ 22. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza 
Wójtowi Gminy Gołuchów. 
 
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

(-) Jan Sobczak 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VIII/99/2011 

Rady Gminy Gołuchów 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. 
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